
Informujeme 9

roãník I       ãíslo 10       prosinec 2012606 931 795☎

Nová termoolejová chlebová pec.

ník nûkolik typÛ chleba (klasick˘
p‰eniãno-Ïitn˘ chléb z Ïitného kvás-
ku, nov˘ Zboroveck˘ chléb v rÛzn˘ch
gramáÏích, dále vícezrnn˘ chléb,
‰kvarkov˘ chléb, Ïitn˘ chléb, chléb
Moskva, toustov˘ chléb svûtl˘ i tma-
v˘), dále je to pestrá paleta peãiva jak
p‰eniãného, tak speciálního a více-
zrnného, koblihy, jemné peãivo z ky-
nutého a listového tûsta, zákusky
a dorty, trvanlivé peãivo, tyãinky a tû-
stoviny v BIO kvalitû. V na‰ich pro-
dejnách nabízíme zákazníkÛm také
chlebíãky, saláty, plnûné bagety, kávu
a dal‰í nápoje.

S va‰ím peãivem se potkáváme
i za hranicemi blanenského okresu.
Kam v‰ude své produkty dodáváte?

Máme síÈ vlastních 12 prodejen,
ve kter˘ch si mohou zákazníci na‰e
v˘robky, doplnûné o dal‰í sorti-
ment, zakoupit. V Blansku jsou to
prodejny na Wanklovû námûstí,
v areálu Kauflandu, ve vestibulu
vlakové stanice Blansko Macocha
a pfiímo v pekárnû na Zborovecké
ulici. V Boskovicích je na‰e pro-
dejna umístûna na Masarykovû ná-
mûstí a také v areálu Kauflandu. Ve
Svitavách máme prodejnu opût
v Kauflandu, stejnû jako ve
Vy‰kovû. V Brnû jsou na‰e prodej-
ny na ulicích Vevefií, Orlí a v areá-
lu Kauflandu v Îidenicích; dal‰í
na‰e prodejna je v obci âeská.

Kromû tûchto prodejen se zákazní-
ci setkají s na‰í produkcí v obchodech
sítû COOP Jednota SD Boskovice
a samozfiejmû v mnoha dal‰ích ob-
chodech s potravinami v ‰irokém 
okolí.

Pánové, dûkuji za informace
a pfieji Vám hodnû spokojen˘ch zá-
kazníkÛ.

Petr Hanáãek
Foto: Tomá‰ Pfiikryl, ph

PEKÁRNY BLANSKO a.s.
nové technologie pfiiná‰í roz‰ífiení sortimentu

Spoleãnost Pekárny Blansko, a.s., zásobuje peãivem rozsáhlou oblast; nejen prodejny na okresu Blansko, ale ta-
ké ve Vy‰kovû, Svitavách a v Brnû. Blanensk˘ chléb a blanenské rohlíky tvofií jiÏ dlouhodobû standard v kvalitû pe-
ãiva; na tyto klasické v˘robky nedají mnozí spotfiebitelé dopustit. V leto‰ním roce se vedení pekáren rozhodlo pro
radikální inovaci technologického zafiízení. Co v‰e se zmûnilo,  jak se tyto zmûny odráÏí na technologick˘ch postu-
pech a na kvalitû peãiva – na to jsem se zeptal vedoucího technického úseku Tomá‰e Pfiikryla.

Rekonstrukci provozu jsme pro-
vedli ve více etapách; nejprve to byla
kotelna, kterou potfiebujeme jako
zdroj technologické páry. Zafiízení
nové kotelny v˘raznû sníÏilo náklady
na energii; vyuÏívá odpadní teplo
z pecí a je také situováno blíÏ k pro-
vozu; díky tomu nám napfiíklad v let-
ním období odpadní teplo plnû pokr˘-
vá energetickou potfiebu této kotelny.

Ve druhé fázi se jednalo o v˘mûnu
v˘robní technologie. Instalovali jsme
jednu z nejmodernûj‰ích pecí na pe-
ãení chleba; pochází od ãeského v˘-
robce. Je to etáÏová termoolejová
pec, která peãe sálav˘m teplem na
peãn˘ch keramick˘ch deskách. Jedná
se vlastnû o ãásteãn˘ návrat k pÛvod-
nímu zpÛsobu práce; ukládání chlebÛ
pfied peãením do o‰atek, peãení sála-
v˘m teplem na kamenech - tak se
peklo v dobách, kdy kvalita mûla
pfiednost pfied kvantitou. Na‰e nová
pec nám umoÏÀuje péct dostateãné
mnoÏství chleba nûkolikrát za den.
JiÏ tento fakt, Ïe dodáváme do obcho-
dÛ vícekrát dennû zcela ãerstvû upe-
ãen˘ chléb, je nespornou v˘hodou té-
to moderní technologie.

Souãástí rekonstrukce bylo také 
osazení EkoBloku na komín termoole-
jové kotelny. Tento  tepeln˘ v˘mûník
nejen získává dal‰í odpadní energii
pro potfieby pekárny, ale zaji‰Èuje i re-
dukci ‰kodlivin ze spalin, vãetnû sní-
Ïení emisí CO2, ãímÏ jsme pfiispûli ke
kvalitnûj‰ímu Ïivotnímu prostfiedí
v Blansku.

Dal‰í otázky jsem smûroval na ve-
doucího úseku prodeje Bc. Jifiího
Stejskala.

Pane Stejskale, já osobnû jsem si
v poslední dobû velmi oblíbil a pravi-
delnû kupuji vá‰ nov˘ produkt –
Zboroveck˘ chléb. Nahradí tento typ
chleba vá‰ pÛvodní?

Mohu navázat na slova kolegy; dí-

ky nové chlebové peci mÛÏeme sou-
ãasnû péct více druhÛ chleba v ma-
l˘ch ‰arÏích. Základem na‰í produk-
ce je klasick˘ kvasov˘ p‰eniãno-Ïit-
n˘ chléb, kter˘ byl produktem pÛ-
vodní prÛbûÏné linky. Tento chléb si
získal mnoho pfiíznivcÛ, kter˘m vy-
hovuje jeho pevná a silná kÛrka,
i hutná stfiída. Naopak chléb, kter˘
jsme nazvali Zboroveck˘, je více na-
d˘chan˘ a pórovitûj‰í, má svûtlej‰í
a jemnou kÛrku; je to fiemesln˘ typ
chleba, kter˘ byl dosud doménou

men‰ích pekáren. Zboroveck˘ chléb
by mûl co nejvíce pfiipomínat chléb
z kamenné pece. Právû nová techno-
logie nám umoÏÀuje nabídnout vût‰í
rozsah sortimentu a vyhovût rÛzn˘m
chutím zákazníkÛ.

Chléb a rohlíky patfií k základním
potravinám, ov‰em na pultech va-
‰ich obchodÛ je nabídka daleko bo-
hat‰í. Jaké dal‰í v˘robky nabízí
Pekárna Blansko sv˘m zákazníkÛm?

V na‰í ‰iroké nabídce najde zákaz-

Podniková prodejna v Boskovicích, Masarykovo nám. Podniková prodejna v Blansku, Wanklovo nám.


